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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:384819-Gradjevinsci---robovi-na-skeli 

Грађевинци - робови на скели 
В. Ц. С.  

Драматично расте број жртава радне експлоатације у грађевинарству, не само у 

Србији, него и у читавом региону. Одузимају им пасоше, терају их да раде 

бесплатно... 

БРОЈ жртава трговине људима због радне експлоатације од почетка кризе расте не само у 
Србији, већ у целом региону. Од 400 жртава са којима је радила "Астра", организација 
специјализована за помоћ овим људима, у последњој деценији су 42 мушкараца и 13 жена били 
управо жртве радне експлоатације. 
Само прошле године "Астра" је пружила помоћ за 12 мушкараца, 2010. за 14, а 2009. за 9. 
Ове бројке показују само минијатурни део оних који заврше као бесплатна радна снага на 
градилиштима или пољопривредним газдинствима широм света. Већина мушкараца због 
патријархалног васпитања ове случајеве никад не пријави. Они су не само посрамљени када се 
врате кући без новца, већ морају да иду даље за послом, па немају ни времена да се упуштају у 
дуге полицијске и судске процедуре. 
 

- Жртве радне експлоатације су најчешће мушкарци, између 18 и 60 година. Међу њима има и 
високообразованих, али и искусних мајстора са вишедеценијским радним искуством напољу - 
каже Ивана Радовић, координаторка "Астре". 
ПРИЈАВЕ ПРОТИВ  
52 ЛИЦАМУП Србије је 2011. поднео 32 кривичне пријаве због трговине људима против 52 
лица, од чега је 47 држављана Србије, четири Црне Горе и један Словачке. Оштећено је 74 лица, 
од чега 72 наша, један Украјинац и један Црногорац. 

Они махом раде на црно у Азербејџану, Чеченији и бившим совјетским републикама, али и 
Арапским Емиратима... У ове земље улазе са туристичким визама, а послодавци им одузимају 
пасоше да им наводно обезбеде радне и боравишне дозволе. од тога, по правилу, нема ништа. 
Неретко су изложени претњама, новчаним, а понекад и физичким казнама. 
- Ово модерно робовласништво постаје растући проблем. Извођачи грађевинских радова 
масовно не пријављују раднике, од њиховог рада зарађују огромне паре, не исплаћују им плате 
на време, а и кад исплате - пошто успеју да наплате већ завршен објекат - своте су мизерне. 
Људи немају основну заштиту и зато гину - каже Саша Симић из Гранског синдиката 
грађевине, дрвне индустрије и путне привреде "Независност". 
Он додаје да овакве експлоатације има и у Србији, а да није ретка ни на градилиштима иза 
којих стоји држава. Осим у грађевини, радне експлоатације све више има и у пољопривреди. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:384799-Na-gradilistu-jeftin-samo-radnik 

На градилишту јефтин само радник 
Т. С.  

Иако је мала потражња, грађевински материјал поскупео за седам одсто због 

курсне разлике. Једино радна снага није променила цену, кажу у Удружењу 

грађевинара Србије 

Курсна разлика подигла је цену грађевинских материјала за око седам одсто. И, без обзира на 
малу потражњу, поскупели су сви производи за које се репроматеријал увози - опека, керамика, 
грађевинска столарија, грађевинска хемија, разне врсте подова, гвожђе... Једино, кажу у 
Удружењу грађевинара Привредне коморе Србије, радна снага није променила цену. 
Током прошле године, која је за грађевинску индустрију била катастрофална, произвођачи 
материјала су само гомилали залихе. Тако су са новом производњом неки од њих стартовали 
тек пролетос, док је у неким фабрикама обустава производње још на снази. Оне, које су 
покренуле производњу раде са свега 50 одсто капацитета. Ако се овакав тренд настави, да нема 
посла, нових инвестиција, свега око 30 одсто произвођача "преживеће годину" док ће око 
20.000 радника остати без посла. Са друге стране црном тржишту не иде лоше. Учешће црног 
тржишта у грађевинарству и када је реч о радној снази и материјалима је 40 одсто.  
ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛАџак цемента од 50 килограма 600 динара  
блок (комад)  
25 динара  
квадрат паркета  
од 10 до 17 евра  
цреп (комад)  
40 динара 
гвожђе (килограм)  
0,75 евра 
домаће плочице (квадрат) 
 5 до 10 евра  
мајсторске дневнице  
5 до 25 евра 

Примера ради, стварна производна цена једног блока у овом тренутку је 25 динара, а блок 
може да се нађе на црном тржишту и за мање од 20 динара. То значи да је држава ускраћена за 
доприносе и ПДВ, а купци таквих производа за квалитет. 
- Грађевинска индустрија је у овој години што се тиче производње преполовљена, јер нема 
нових инвестиција, приватници се не усуђују да покрену градилишта и залихе готових 
производа су у овом моменту на нивоу двомесечне производње - каже Горан Родић из ПКС. - 
Плашимо се да ће већи део фабрика престати да ради. Угасиће се домаћа производња, а када се 
једног дана покрену инвестиције бићемо принуђени да материјале увозимо и то по знатно 
вишим ценама. 
Дакле, тренутно на тржишту има довољно свих врста грађевинских материјала, јер је 
грађевинска сезона подбацила и у односу на прошлу годину. Грађани су подигли кредите за 
побољшање енергетске ефикасности па ће тако произвођачи грађевинске столарије, 
термоизолационих материјала и грађевинске хемије, колико-толико упослити капацитете, 
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посебно када се има у виду чињеница да ће се тај државни програм субвенционисања 
побољшања енергетске ефикасности наставити. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328822/EPS-i-pojedina-komunalna-preduzeca-traze-poskupljenje-struje-i-

komunalija 

ЕПС и поједина комунална предузећа траже 
поскупљење струје и комуналија 

С. В. - К. М.  

Електропривреда Србије и поједина комунална предузећа процењују да је потребно подићи 

цене струје и комуналних услуга како би се обезбедило стабилно снабдевање. Поједина 

поскупљења могла би да иду и преко 15 одсто, кажу у Удружењима комуналне привреде. 

У НБС очекују да се у другој половини године највећи раст забележи код цена гаса за 

домаћинство, струје, грејања, лекова, осталих стамбено-комуналних услуга, као и превоза 

путника. 

 

- Иницијална процена за раст регулисаних цена у 2012. износи око осам одсто - кажу у НБС. 

  

 

 

Кликнути за увећање (+) 

 

Милован Лечић, директор Удружења топлана каже да је реално очекивати раст цена грејања, 

али да ће одлуку о томе донети топлане понаособ. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328822/EPS-i-pojedina-komunalna-preduzeca-traze-poskupljenje-struje-i-komunalija
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328822/EPS-i-pojedina-komunalna-preduzeca-traze-poskupljenje-struje-i-komunalija
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- Диспаритет цене грејања и цене енергената мора се отклонити, а логично би било да се то 

учини растом цена, а не узимањем новца из буџета - каже он. 

 

У Пословном удружењу комуналних предузећа КОМДЕЛ процењују да ће једна од првих мера 

локалних власти по формирању бити поскупљење комуналних услуга. 

 

Ниске цене су, иначе, како се наводи и у Предлогу стратегије реструктурирања јавних 

комуналних предузећа, један од кључних разлога за лоше пословање комуналних предузећа. 

На неопходност повећања различитих комуналних услуга указао је недавно и Фискални савет. 

 

Драгомир Марковић, директор ЕПС, рекао је да би струја требало да поскупи и до 80 одсто до 

2014. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/328991/Radnicima-Magnohroma-konacno-isplacen-dug 

Радницима Магнохрома коначно исплаћен 
дуг 

ФоНет  

На рачуне више 2.750 бивших радника "Магнохрома" у Краљеву током поподнева је уплаћено 

око 375 милиона динара на име неисплаћених зарада, а тиме је сваки радник добио око 80 

одсто главнице дуга за заостале плате. 

- После више од месец од договора у Министарству економије и одлуке Владе Србије да се 

"Магнохрому" одобри хипотекарни кредит који ће омогућити исплату заосталих зарада, дошли 

смо до краја тог пута - рекао је заступник капитала Ђорђе Косановић. 

 

Према његовим речима, пресудан утицај да се Влада определи за овакво решење проблема 

имала је чињеница да је компанија РХИ заинтересована за куповину дела "Магнохрома". 

 

- Компанија РХИ је највећи произвођач ватросталних материјала у Европи и озбиљно је 

заинтересована за куповину наше Фабрике ватросталних материјала - нагласио је Косановић. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Grcka-tragedija-na-srpski-nacin.sr.html 

Грчка трагедија на српски начин 

Заједничко за две земље је то што трошимо више него што зарађујемо и што много више 

дугујемо свету, него што свет дугује нама 

 

Просечна зарада од 780 евра, инфлација нешто мало већа од један одсто, тринаеста и 
четрнаеста плата, бонус за редован долазак на посао, бруто домаћи производ од око 19.000 
евра по становнику. Ако је то тај грчки сценарио који може да задеси нашу земљу, многи Срби 
би пожелели да нам се догоди оваква „трагедија”. 

Ипак, кад се погледа друга страна медаље, већина Срба се ипак не би мењала са Грцима, јер 
како јавља „Политикина” дописница из Атине, грађани су пред изборе опседали банке, 
криминалци отимали новац на улици и убијали у по бела дана, а функционисање целог 
система као да се зауставило. За неколико последњих дана из банака је повучено између 500 и 
800 милиона евра. Иако власницима штедних улога у случају повратка драхме држава 
гарантује улоге до 100.000 евра, то није био довољан гарант забринутим Грцима. Држава 
Србија гарантује штедне улоге до 50.000 евра, на пример. 

Национална банка Грчке, саопштила је недавно да би излазак из еврозоне био катастрофалан. 
Почетна инфлација била би 35, а крајња 50 одсто. Незапосленост би за само три месеца 
скочила на 34 одсто, бруто домаћи производ, односно оно што привреда ствара, био би мањи за 
22 одсто, а годишњи приход по глави становника би са 19.000 евра пао на 8.700 евра. 
Продавнице би се испразниле, јавни превоз би стао, јер не би било бензина. 

Цео текст прочитајте у штампаном издању од 19. јуна. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Grcka-tragedija-na-srpski-nacin.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavili_generalni_strajk.4.html?news_id=242454 

Запослени у „Аутосаобраћају“ јуче организовали једносатну протестну вожњу 

крагујевачким улицама 

Најавили генерални штрајк 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Запослени у крагујевачком „Аутосаобраћају“ организовали су јуче, пре подне, 

једносатну протестну вожњу аутобусима улицама у центру града, што је био својеврсни штрајк 

упозорења током којег су поручили да ће, уколико им не буде услишен захтев за редовну 

исплату зарада и доприноса за прошлу годину, 26. јуна ступити у генерални штрајк, чиме ће 

Крагујевчани, добрим делом, остати без градског, приградског и међуградског превоза. 

 
- Од града Крагујевца и државе, као већинских власника предузећа, тражимо да реализују 
социјални програм, чије се спровођење одлаже од почетка године, због наводног недостатка 
пара у државној каси. Тражимо и хитно доношење програма за излазак предузећа из кризе, као 
и проналажење стратешког партнера, како се не би десило да се реструктурирање заврши 
стечајем фирме - саопштио је прошлог петка штрајкачки одбор радника „Аутосаобраћаја“, који 
се, иначе, не противи најављеном смањењу броја запослених, али инсистира да се то учини 
кроз социјални програм, уз процену да би у том случају из фирме добровољно отишло око 200 
од укупно 530 запослених. 

Председник огранка УГС „Независност“ у „Аутосаобраћају“ Дејан Ђокановић каже да је 
социјални програм за раднике те фирме усвојен још у октобру прошле, и да је требало да буде 
реализован средином фебруара ове године. Нелогично је, тврди он, да је држава у минулом 
периоду, за повезивање радног стажа радницима АС-а дала 480 милиона динара, а да сада није 
спремна да издвоји још неких 90 милиона динара за реализацију социјалног програма, чиме 
би се фирма, према његовом мишљењу, оспособила за тржишно пословање, и тиме постала 
атрактивна за долазак озбиљног стратешког партнера. 

Крагујевачки „Аутосаобраћај“ својевремено је био једна од најуспешнијих и највећих ауто-
превозничких фирми не само у Србији него и у бившој Југославији. Предузеће, међутим, већ 
20-так година послује на ивици колапса, делом и због лошег руковођења и управљања 
фирмом, коју су град и држава, покушавајући да је спасу од изгледне пропасти, преузели 
прошле године. 

У међувремену, двојица в.д. директора које је поставио град поднели су оставке. Један од њих, 
Јован Рвовић недавно је по други пут поднео оставку на директорску функцију, па је тренутно 
в.д. директора у оставци, јер је Управни одбор АС-а одбио понуду београдске „Ласте“ о 
успостављају кооперације са „Аутосаобраћајем“, што је требало да буде увод у најављено 
стратешко партнерство два предузећа. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavili_generalni_strajk.4.html?news_id=242454
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- Управни одбор фирме је, крајем маја, одбио понуду „Ласте“, пошто је оцењено да запосленима 
у АС-у не одговара понуда тог београдског предузећа, које, на пример, није хтело да трајно 
преузме наше раднике. Велики акционари „Аутосаобраћаја“ упозорили су нас, с друге стране, 
да је и „Ласта“ у великим дуговима, да јој је имовина под хипотеком, те да је вредност акција те 
компаније на берзи у великом паду - истиче синдикалац Ђокановић, напомињући да је 
„Аутосаобраћају“ потребна стабилна фирма за стратешког партнера. 

Функција високог ризика 
Двојица ранијих директора „Аутосаобраћаја“ Драган Поповски и Јовица Сувачки, које је 
именовао Управни одбор предузећа, хапшени су у више наврата, због сумње да су 
злоупотребама службеног положаја и другим махинацијама тешко ојадили фирму. Остаће 
упамћено да је Поповски хапшен и због шиканирања и притисака на раднике да му поклоне 
акције предузећа приватизованог по старом закону. У тим притисцима, према сведочењима 
радника и пензионера „АС-а“, учествовали су и поједини синдикалци те фирме, који су јуче 
организовали протест и најавили генерални штрајк у „Аутосаобраћају“. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/farmaceuti_u_zacaranom_krugu_medjusobnih_dugovanja.4.html?news_id=2

42458 

Шта је разлог повремених несташица медикамената али и све чешћих стечаја у фабрикама 

лекова и веледрогеријама 

Фармацеути у зачараном кругу међусобних 
дуговања 
АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Држава дугује фармацеутским компанијама, највише веледрогеријама, које дугују 

произвођачима лекова, а ови, опет, не могу због силних ненаплаћених потраживања да опстану 

на тржишту, па се гасе или отпуштају раднике и притом остављају све празније рафове у 

апотекама. 
Неки су последњих месеци и те како осетили несташицу лекова на својој кожи. Ситуација, која 
још није толико алармантна могла би да буде гора, уколико држава заједно са фармацеутским 
сектором не пронађе неко решење. После Унихемкома, Ветфарма и још неких веледрогерија, 
пре неколико месеци и један од највећих, Велефарм, отишао је у стечај. Домаћи произвођачи 
лекова имају сличне проблеме. Срболек који једини производи нитроглицерин у Србији 
доживео је судбину Велефарма, а њиховим стопама полако иде и Југоремедија, последњих 
година познатија по штрајковима и свађама него по лековима. Иако нико не барата тачним 
цифрама, дугови према фармацеутским компанијама крајем прошле године достигли су неких 
30 милијарди динара. 

Тешко је одмотати клупко. Републички фонд за здравствено осигурање има огромна 
потраживања на име доприноса за здравствено осигурање. Ти подаци нису доступни јавности, а 
то је управо и каса из које се пуни 70 одсто буџета ове установе. „Републички фонд за 
здравствено осигурање не дугује веледрогеријама и произвођачима лекова, већ апотекарским 
установама за издате лекове на рецепт. Тренутни дуг за лекове на рецепт износи 13,8 
милијарди динара, а лекове у здравственим установама плаћамо редовно“, кажу за Данас у 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/farmaceuti_u_zacaranom_krugu_medjusobnih_dugovanja.4.html?news_id=242458
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/farmaceuti_u_zacaranom_krugu_medjusobnih_dugovanja.4.html?news_id=242458
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РФЗО. Разлог толиког дуговања, напомињу у РФЗО, јесу пренети дугови који датирају из 2008, 
као и недовољна планирана средства утврђена финансијским планом за сваку годину. 
„Примера ради, претходних година је опредељен исти износ средстава, а повећавао се број 
издатих лекова, увођени су нови савремени медикаменти“, напомињу у Фонду. 

Прошлогодишњи буџет за лекове на позитивној листи био је 23,5 милијарди динара, а дуг 
према апотекама у последњих пет година само је растао, па се од 2008, када је износио четири 
милијарде динара, 2009. дуплирао, да би 2010. достигао износ од 14,7 милијарди. 

Не би ли се некако држава ишчупала из буле и спасила дуговања Влада је пре два месеца 
усвојила чак и Програм мера за измирење дугова РФЗО-а у 12 рата. Програм је предвидео и 
отпис 40 одсто дуга, што је наишло на велика негодовања фармацеутских компанија, које, 
наравно, нису биле спремне да опраштају дугове тек тако. Међутим, у РФЗО кажу да је Влада 
тај закључак, ипак ставила ван снаге. 

Највише муке са наплатом дуговања има Галеника, којој само Велефарм дугује 65 милиона 
евра. Велефарму опет највише дугују државне болнице и домови здравља. Министар здравља 
Зоран Станковић је тим поводом рекао да су „нагомилани дугови нарасли и због 
неодговорности руководилаца појединих здравствених институција“. Станковић је рекао да су 
поједине здравствене установе запослиле много радника независно од уговора које имају с 
РФЗО и да уместо за лекове, новац морају да издвајају за плате. 

Нису сви у истом кошу 
Немају све фармацеутске куће проблем са наплатом дуга од Фонда. Директор Југоремедије 
Здравко Деурић каже да „им држава ништа не дугује, као ни веледрогерије“, а слично је и у 
Актавису (који је приватизовао лесковачко Здравље). „Немамо никаква потраживања, све што 
смо имали ми смо наплатили и имамо добар однос и са индустријом и са Фондом“, каже за 
Данас Маја Гедошев, директорка за комуникације у овој компанији. Она истиче да несташице 
лека, што се њих тиче, неће бити и да Актавис редовно и континуирано снабдева тржиште. 
„Ако несташице и буде, сигурно то неће бити из тих разлога“, напомиње Гедошев. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1123378/Prekinut+%C5%A1trajk+u+Fabrici+vagona.html 

Прекинут штрајк у Фабрици вагона 

Око пет стотина радника краљевачке Фабрике вагона прекинули су 
дванаестодневни штрајк након договора да ће им заостале зараде бити исплаћене. 

Према споразуму који су, након вишедневних преговора, потписали Штрајкачки одбор, 
репрезентативни синдикати и руководство предузећа, чији је већински власник држава, 
радницима Фабрике вагона у Краљеву биће исплаћене заостале зараде. 

Од једанаест заосталих зарада из прошле и ове године, поред две до сада исплаћене, 
радницима ће до краја јуна бити исплаћене још две плате. Од јулаће се преостале зараде 
исплаћивати, како кажу, "месец за месец", све док се не постигне потпуна редовност у исплати. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1123378/Prekinut+%C5%A1trajk+u+Fabrici+vagona.html
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Фабрика вагона у Краљеву, за разлику од многих предузећа у металском комплексу, има 
довољно посла за домаће железнице и иностране купце, посебно за партнере из Немачке. 

Највећи проблем представљају блокирани рачуни Фабрике у периоду од годину и по дана, због 
чега се тешко наплаћују послови који су завршени квалитетно и у уговорним роковима. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/hitno-smanjiti-poreze-i-spreciti-pad-proizvodnje 

Хитно смањити порезе и спречити пад 
производње 
 

Привредна комора Србије оценила је да је у првих шест месеци рада нове владе 
потребно предузети хитне мере које ће зауставити даљи пад економске активности 
у Србији и створити предуслове за неодложне структурне и системске реформе у 
земљи. 

 Потребно је све активности усмерити на смањивање јавне потрошње, одржање 
макроекономске стабилности и економски опоравак земље и веће запошљавање, наведено је у 
Предлогу економских мера, које су протекле недеље усвојили Скупштина и Управни одбор 
ПКС-а, а који ће упутити новој влади. 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић, учествујући у раду ПКС-а, високо је оценио 
Предлог економских мера с конкретним предлозима и решењима, и напоменуо да је он у 
главним цртама „готово идентичан” предлозима Фискалног савета за опоравак српске 
економије. 

У предлогу мера ПКС-а указано је на приоритете којима би морала да се позабави нова влада – 
реформа јавног сектора, фискална реформа уз смањење пореза и доприноса на зараде и 
стимулацију производње, инвестиција и штедње, преиспитивање и укидање или смањење 
појединих парафискалних намета. Комора сматра да треба укинути самостално увођење, 
одређивање висине и убирање прихода од различитих државних орагана и све приходе везати 
за буџет. 

Нова влада у прво пола године мандата мора, такође, да решава проблем неликвидности и да 
успостави непоштовање финансијске дисциплине, да помогне смањење трошкова пословања 
кроз укидање непотребних административних процедура и да спроведе реформу радног 
законодавства у циљу повећања запослености, сматра ПКС. Повећање реалне одрживе 
запослености је кључни изазов нове владе и зато је неопходно сагледати, с једне стране, 
способност привреде да генерише нова радна места, а с друге, способност државе да генерише 
амбијент, указао је ПКС. Послодавци наводе да имају доста потешкоћа при запошљавању радне 
снаге и да постоје многобројна ограничења у погледу рада на одређено време и других 
флексибилних видова запошљавања, објавила је Комора. 

Привреда се изјаснила да највећи негативан финансијски утицај на пословање имају обавезни 
парафискални намети, порези и доприноси на зараде запослених (чак 96 одсто) и порез на 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/hitno-smanjiti-poreze-i-spreciti-pad-proizvodnje
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додату вредност (ПДВ, 87 одсто). По подацима ПКС-а, у Србији је идентификавано око 370 
непореских давања које оптерећују привредне субјекте, док финансијско оптерећење по основу 
само 77 непореских намета износи око 570 евра годишње по једном запосленом у привреди. 
Домаћа тражња, по оцени ПКС-а, константно и значајно превазилази домаћу производњу, тако 
да је потрошња државе и становништва веома висока и изнад нивоа који обезбеђује одрживост 
па стога дефицит буџета континуирано расте и покрива се скупим задуживањем. 

Изостанак благовремених реформи кумулирао је дубоке структурне проблеме на свим 
нивоима, који за последицу имају наставак негативних трендова – реални пад БДП-а, пад 
индустријске производње, смањење извоза, повећање увоза, раст спољнотрговинског 
дефицита, смањење запослености, нестабилност и константно слабљење националне валуте и 
поред честих интервенција НБС-а, упозорио је ПКС.        

Е. Дн. 

Највећи колач у државним рукама 

Држава прерасподељује око 45 одсто укупног домаћег производа (БДП), наведено је, такође у 
ПКС-у. Издаци за пензије и плате запослених у јавном сектору током 2011. учествовали су у 
укупним јавним расходима с више од 50 одсто, а просечна нето зарада у Србији је на нивоу 70 
одсто просечне нето зараде у јавним државним предузећима, односно 78,5 одсто исте у 
државној управи. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najlakse-je-dogovoriti-rasipanje-drzavnih-para 

Најлакше је договорити расипање државних 
пара 
 

У разговорима о економској политици будуће владе, политичари углавном 
одбацују препоруке економиста и Фискалног савета о нужним мерама штедње 
кроз замрзавање плата и пензија, уз аргумент да трошак кризе не треба да сносе 
грађани, као и да би „претерана” штедња смањила потрошњу, што би спречило 
економски раст. 

 Из политичких странака се, напротив, често може чути да је Србија „и сувише стезала каиш„, 
као да смо претходне четири године смањивали плате и пензије, а заправо смо се задужили 
шест милијарди евра, све по девизи „нема се, може се”. 

С друге стране, стручњаци упозоравају на то да Србија више нема простора да се даље задужује 
и да ће врло брзо доћи дан када више нико неће хтети да нам позајми новац, поготово не по 
некој иоле пристојној каматној стопи. А кад пара од задуживања нестане, једини „излаз” биће 
нам инфлација. 

Србија, заправо, већ 12 година води политику стимулисања потрошње кроз велике јавне 
расходе. Плате су у земљи, тако, за то време расле чак четири пута више од бруто домаћег 
производа, и то, наравно, пре свега у јавном сектору. Таква политика очигледно није дала 
жељене ефекте – да јесте, не бисмо били ту где јесмо. Привреда би узнапредовала и сада не 
бисмо имали проблема с пуњењем буџета. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najlakse-je-dogovoriti-rasipanje-drzavnih-para
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Заправо, у периоду у којем је држава Србија трошила највише икада – у прва четири месеца ове 
године, кад је у државној каси направљен минус од 80 милијарди динара – српски БДП 
доживео је пад, односно привреда је отишла у рецесију. При том, истраживања показују да је 
управо тада, у првом кварталу ове године, укупан промет робе широке потрошње, у односу на 
први прошлогодишњи квартал, опао чак 11 одсто. Наравно, оваквој рачуници се може ставити 
замерка да не води рачуна о времену потребном да одређене мере дају ефекта, али је свакако 
чињеница да Србија у претходне четири године не само да није штедела већ је трошила много 
више него што је производила, а резултате такве политике гледамо данас. 

Ствар је у томе што је Србија мала отворена привреда: кад држава упумпава паре у потрошњу, 
од тога мање користи имају домаћи произвођачи већ махом увозници и њихови пословни 
сарадници из иностранства. Тако, практично, задужујући се у иностранству, држава Србија 
субвенционише фабрике у Италији и Немачкој. 

В. Чворков 

Подилажење бирачима 

Други аргумент политичара кад бране превелику јавну потрошњу – онај који каже да треба да 
штеди држава а не грађани – нарочито не пије воду и крајње је демагошки: јавна потрошња се 
односи пре свега на грађане који примају различите врсте принадлежности из буџета, а не на 
некакву имагинарну „државу”. Плате из буџета прима више од пола милиона запослених у 
државној, покрајинској и локалној администрацији, јавним предузећима, просвети, здравству, 
полицији и Војсци, али и, практично, још око 100.000 запослених у предузећима у 
реструктуирању. Њихове плате су по правилу знатно више од плата оних који буџет пуне – 
запослених у приватном сектору. Наравно, када се говори о јавној потрошњи, не треба 
заборавити ни 1,7 милион пензионера. 

С друге стране, оно што се колоквијално сматра „расипањем државе” – трошкови дневница и 
путовања, те плате највиших државних функционера – годишње однесу тек покоји промил 
буџета. Наравно, и ту треба штедети, али због кредибилитета владе, но то не може донети 
никакву разлику у успостављању фискалне стабилности. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Od-doma%C4%87ice-

preduzetnica&catid=11&Itemid=122 

Од домаћице предузетница 
  

Младе жене у руралним неразвијеним подручјима Србије представљају велики неискоришћени 
потенцијал, али се оне обично баве кућним пословима и пољопривредом. Због тога је обука из 
предузетништва и отварање женских мини фирми као камен бачен у воду и представља модел 
по којем треба радити у свакој општини, истакао је јуче Горан Петковић, државни секретар за 
туризам у Министарству економије и регионалног развоја. Он је на промоцији пројекта 
самозапошљавања и обуке 23 припаднице лепшег пола у области туризма и услуга у 
организацији Удружења пословних жена (УПЖ) оценио да је реализовани програм у складу са 
стратегијом развоја руралног туризма, усвојеном у новембру прошле године. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Od-doma%C4%87ice-preduzetnica&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Od-doma%C4%87ice-preduzetnica&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=554e0f14b80e493c053a57ead15d1666c2d15f14
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Петковић образлаже да је од велике важности стварање копче између развоја традиционалних 
заната са услугама, трговином и туризмом, а добар пример за то су мали бизниси, који су 
масовно никли у поткопаоничком крају и посебно Врњачкој Бањи. Уз финансијску подршку ЕУ 
реализивано је пет пројеката обуке и усавршавања кадрова за 1.100 учесника разних 
туристичко-угоститељских радионица, а једну веома интересантну је водио кувар Петар Гајић, 
казао је Петковић. Од 23 полазнице стручне обуке, већ се 12 самозапослило, а осам је отворило 
своју фирму, уз помоћ појединачног менторског рада, рекла је Сања Поповић-Пантић, 
координаторка пројекта и председница УПЖ-а. Заједнички су решавани проблеми од 
финансирања, бизнис планова, до пласмана и тржишта, али успех није изостао, додаје она. 
Младе предузетнице узеле су судбину у своје руке и тако је настао низ предузећа. ДИВ травел у 
Чачку се бави промоцијом етнотуризма Моравичког округа, три жене су се удружиле у Шапцу 
и покренуле галерију поклона. Марта Јаћимовић је креирала Мартин салаш у Панчеву, где се 
може набавити добра храна од бундеве. Сања Јовановић из Београда основала је агенцију за 
интеренет маркетинг Го огласи... @ЛЕГЕНДА: Горан Петковић, државни секретар за туризам у 
Министарству економије и регионалног развоја @АНТРФИЛЕ: Салаш у знаку бундеве Мартин 
салаш на Палићком језеру, који је у традиционалном стилу обновила Марта Јаћимовић из 
Панчева, добио је нову пословну идеју - многе производе прави искључиво од бундеве, уз 
финансијску подршку ЕУ и искусну менторку Радинку Стојковић из београдског ресторана 
Стенка. Марта се руководила идејом да је здрава храна будућност како Србије, земље са 
уситњеним поседом, тако и ЕУ. Њен салаш, поред смештаја, домаће хране и недирнуте природе 
нуди и интерактивни сајт преко којег гости могу да комуницирају међусобно, пишу рецепте и 
пословне идеје. 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/radnici-jkp-put-prekinuli-strajk/44346.phtml 

Радници ЈКП "Пут" прекинули штрајк 

Аутор: Ж.Б.   

Радници ЈКП "Пут" су након што су им је исплаћена заостала мајска плата, 

одлучили да замрзну штрајк. 

Претходно су у понедељак ујутру одржали једносатни штрајк упозорења. 

Представници синдиката су навели да то не значи да неће 25. јуна ступити у генерални штрајк, 

јер и даље нису исплаћени путни трошкови, а постоје и други проблеми у раду предузећа, због 

чега велики део оперативе не ради. 

  

Из руководства "Пута" су навели да су плате исплаћене са кашњењем, а да су тренутни 

проблеми у предузећу последица свеукупних проблема у пословању, првенствено услед 

економске кризе која погађа целу привреду. 

 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/radnici-jkp-put-prekinuli-strajk/44346.phtml
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Е- НОВИНЕ 

http://www.e-novine.com/drustvo/66586-Pravosue-postati-porodina-firma.html 

Забринутост у Синдикату правосуђа Србије 

Правосуђе ће постати "породична фирма" 

Синдикат правосуђа Србије изражава жаљење и забринутост због одлуке Високог 

савета судства о одбијању приговора Драгане Бољевић, председнице Друштва 

судија Србије. Уколико се нешто не учини, правосуђе ће постати „породична 

фирма“ без објективности и непристрасности, упозорава се у саопштењу овог 

синдиката 

"Сведоци смо тога да већина у правосуђу ћути и окреће главу од спроведене реформе и 

урушавања правосудног система. Плашећи се од губитка посла, тзв. правосудна „елита“ погнуте 

главе слуша надмене реформаторе о успешности реформе, грца у гомили предмета коју је 

немогуће савладати и громогласно ћути. Нису изгубили посао али јесу достојанство", 

упозоравају из Синдиката правосуђа Србије. 

"Грех Драгане Бољевић огледа се у томе што је храбро, истрајно, поносно и достојанствено, 

ризикујући да изгуби посао, гласно критиковала мере назване реформом правосуђа. Остала је 

без посла бранећи достојанство правне професије. Кажњена је као представник и 

гласноговорник судија и тако доведена у неповољнији положај у односу на остале. Њен систем 

вредности чине поштење, професионалност и истина, због чега је добитник многих признања. 

Код бирача-чланова ВСС превагнула су нека друга мерила као што су партијске књижице, 

родбинске, кумовске и пријатељске везе. Уколико се нешто не учини, правосуђе ће постати 

„породична фирма“ без објективности и непристрасности", наводи се у саопштењу овог 

синдиката поводом одбијања приговора Драгане Бољевић. 

 

http://www.e-novine.com/drustvo/66586-Pravosue-postati-porodina-firma.html

